
Střítež n.L. 
-------------------------------------------------- 

Sobota – 1.1.2022 Slavnost Matky Boží, Panny Marie 

 

1. čtení - Nm 6,22-27 

Žl Bože, buď milostiv a žehnej nám!  

2. čtení - Gal 4,4-7 

Evangelium - Lk 2,16-21 

Nalezli Marii a Josefa i děťátko … Když uplynulo osm dní, dali mu 

jméno Ježíš.  

 

Neděle – 2.1.2022 – 2. neděle po Narození Páně 

 
1. čtení – Sir 24,1-4.12-16 (řec. 1-2.8-12) 

Žl  Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.     

2. čtení – Ef 1,3-6.15-18 

Evangelium  Jan 1,1-18 

                               Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.   

 

Mše svaté  
   3.1.   4.1.    5.1.    6.1.    7.1.   8.1.   9.1. 

Drahotuše   14:00 18:00   17:00 Velká 
17:00 

 8:00 

Střítež n.L. 17:30    17:30    9:30 

Jindřichov    16:30      11:00 
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Drahotuše 
 

Jindřichov 

  Infolist 
farností 



Svátky v týdnu: 

• v pondělí Nejsvětější jméno Ježíš 

• ve čtvrtek slavíme Zjevení Páně/ Tři králové 

• v neděli Svátek Křtu Páně – konec doby vánoční 

 

 

Farnost oznamuje: 

 

• Děkujeme všem, kteří jste se v uplynulém roce podíleli na zvelebení 
kostela či okolních kaplí (květinovými dary, úklidem, výzdobou, 
financemi...), službou u oltáře či čtením, hudbou, zpěvem, 
brigádnickými pracemi, vytvářením programu pro děti a mládež... 
Bůh vám žehnej!  

• V kostele v Drahotuších probíhá výstava fotografií Člověk a víra. Přijďte si 
ji prohlédnout.  

• Úterní mše svatá v Drahotuších ráno nebude./pohřeb/ 
• Mše v Drahotuších 5.1.22 v 18:00. Zjevení Páně/ Tři králové 

 
 Zprávy z děkanátu:  
 

• Dnes v 15:00 hodin ve farním kostele v Hranicích požehná 
tříkrálovým koledníčkům z celého děkanátu otec František. 
Zveme na toto žehnání nejen koledníčky, ale také vedoucí skupinek 
a místní koordinátory. Bohoslužba slova s požehnáním koledníčků 
bude také přenášena i zaznamenána na kanálu Farnost Hranice. 

 
 
Co se děje v diecézi: 

• Informace k tříkrálové sbírce: 8.1.2022/ hlavní kolední den 
Letos půjde o převážně venkovní sbírku – tři králové tedy se svou 
koledou nebudou vstupovat do vašich domovů a zazpívají vám před 
dveřmi, na ulicích, náměstích či návsích. Pokud budou koledovat  
v institucích, domluví koordinátoři vše podle platných 
protipandemických opatření tak, aby se minimalizovala možnost 
přenosu viru. 
Pro ty, kteří budou chtít přispět, zůstávají ponechány všechny 
osvědčené „covidové nástroje“ ze sbírky 2021: možnost přispět do 
statických kasiček, které jednotlivé Charity rozmístí po úřadech, 
kostelích, firmách, obchodech, lékárnách a na dalších místech. 
Lidé mohou nadále darovat rovněž on-line. Tyto informace jsou 
zveřejněny také www.cirkev.cz.  
 

http://www.cirkev.cz/

